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Про підсумки проведення
Позашкільних педагогічних читань-виставки
видавничої продукції з питань
позашкільної освіти
еколого-натуралістичного напряму у 2018 р. 

З  метою  поліпшення  науково-методичного  забезпечення,  підвищення
якості  позашкільної  освіти  з  учнівською  молоддю,  розвитку  творчого
потенціалу  педагогів,  поширення  інноваційних  досягнень,  передового
педагогічного досвіду, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді  спільно  з  Національною  академією  педагогічних  наук  України  та
Всеукраїнською  асоціацією  педагогів-позашкільників  «Фактор»  у  2018  році
провели щорічні заочні Позашкільні педагогічні читання-виставку видавничої
продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму. 

На виставку подані матеріали різних типів закладів позашкільної освіти:
профільних, комплексних, зокрема, центрів еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді,  станцій  юних  натуралістів,  палаців;  закладів  загальної
середньої освіти тощо. 

У  рамках  Позашкільних  педагогічних  читань-виставки  проводився
конкурс видавничої продукції за такими тематичними розділами: «Модернізація
змісту  позашкільної  освіти»,  «Інновації  у  формуванні  фахових  компетенцій
педагогів», «Механізм інтеграції освіти і науки у позашкільному навчальному
закладі», «Науково-популярні видання для дітей та юнацтва», «Позашкільний
навчальний заклад і регіон: енергія інноваційної взаємодії», «Реклама досягнень
позашкільного навчального закладу». 

На  розгляд  журі  представлено  124  роботи  із  16  областей  України:
Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,
Закарпатської,  Запорізької,  Київської,  Кіровоградської,  Одеської,  Полтавської,
Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської.

Проведення  таких  виставок  є  необхідною  складовою  навчально-
методичного і науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах
позашкільної  освіти,  сприяє  створенню  банку  методичних  матеріалів  з
організації екологічної освіти учнівської молоді, підвищенню ефективності та
якості дослідницької роботи з учнями, підтримці творчо працюючих педагогів.



Водночас журі відмічає,  що частина робіт не відповідає вимогам щодо
видавничого  оформлення,  поліграфічного  і  технічного  виконання,  потребує
покращення  якості  редакційного  опрацювання,  узгодження  змісту  видань  з
їхнім видом за  цільовим призначенням.  Оргкомітет  та  журі  звертають  увагу
учасників  конкурсу  на  якість  оформлення  анотованого  переліку  видань,
правильність оформлення заявок, точність назв навчальних закладів, ініціалів
авторів видань тощо. 

На  підставі  рішення  журі  конкурсу  видавничої  продукції  в  рамках
Позашкільних  педагогічних  читань-виставки  з  питань  позашкільної  освіти
еколого-натуралістичного напряму 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити  дипломами І-ІІІ  ступенів  Національного еколого-
натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України переможців
Всеукраїнської  виставки  видавничої  продукції  з  питань  позашкільної
освіти  еколого-натуралістичного  напряму  (далі  –  конкурс)  за  списком
згідно з додатками 1-3.

2. За  матеріалами  Позашкільних  педагогічних  читань-виставки
видавничої  продукції  з  питань  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного  напряму  створити  каталог  та  розмістити  на  сайті
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

3. Провести  Позашкільні  педагогічні  читання-виставку
видавничої  продукції  з  питань  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного напряму у 2019 році.

Додатки на 13 сторінках. 
Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру учнівської

молоді Міністерства освіти і науки України висловлює щиру подяку керівникам
департаментів  (управлінь)  освіти  і  науки  обласних,  районних  і  міських
державних  адміністрацій,  інститутів  післядипломної  педагогічної  освіти,
закладів  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  за  організацію  та
проведення педагогічних читань-виставки.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький



Додаток 1
до наказу НЕНЦ
№ 19 від 21.02.2019 р.

Список переможців Всеукраїнської виставки
видавничої продукції з питань позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напряму
для нагородження дипломами НЕНЦ МОН України 
І ступеня 

Тематичний розділ “Модернізація змісту позашкільної освіти”:
1. Авторський колектив:  Бондар  Любов Миколаївна,  заступник  директора

комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; Подгорна Тетяна
Володимирівна, методист комунального закладу Сумської обласної ради –
обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
Видавнича продукція — збірник матеріалів «Сучасні тенденції розвитку
позашкільної еколого-натуралістичної освіти у світлі педагогічних ідей  
В.О. Сухомлинського»;

2. Авторський  колектив:  Перепелиця  Ніна  Володимирівна,  методист,
спеціаліст  вищої  категорії,  лауреат  Регіональної  премії  імені
А.С. Макаренка  Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –
обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;
Сліпченко  Тетяна  Володимирівна,  методист,  керівник  зразкового
обласного музею туризму і краєзнавства
Видавнича продукція — «Реалізація методико-педагогічної ідеї «Живий
музей» у закладі позашкільної освіти»;

3. Авторський  колектив:  Манюк  Вадим  Володимирович,  кандидат
біологічних  наук,  доцент  Дніпровського  державного  аграрно-
економічного університету, директор регіонального ландшафтного парку
«Дніпрові пороги»; Манюк Володимир, кандидат геолого-мінералогічних
наук,  директор  НДІ  геології  Дніпровського національного університету
імені О. Гончара, доцент
Видавнича  продукція  —  довідник  «Природно-заповідний  фонд
Дніпропетровської області»;

4. Авторський  колектив:  Трегубова  Людмила  Анатоліївна,  директор
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
Велігорська  Світлана  Віталіївна,  завідувач  методичного  відділу
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
Кузьменко Вікторія Дмитрівна, завідувач організаційно-масового відділу
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»



Видавнича  продукція  —  «Методичні  рекомендації  щодо  проведення
практичних занять у гуртках еколого-натуралістичного профілю»;

5. Авторський  колектив:  Брижак  Людмила  Михайлівна,  завідувач  відділу
біології  та  методичної  роботи  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  Тихоненко  Людмила
Олексіївна,  керівник  гуртка  Кобеляцької  філії  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  Чайка  Тетяна
Василівна,  методист  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді
Видавнича  продукція  —  інформаційно-методичний  вісник  «Значення
екологічних експедицій для формування екологічного світогляду»;

Тематичний  розділ  “Науково-популярні  видання  для  дітей  та
юнацтва”:

6. Авторський  колектив:  Пархоменко  Ірина  Володимирівна,  методист
комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; Сліпченко Тетяна
Володимирівна, методист комунального закладу Сумської обласної ради –
обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;
Мишакова Тетяна Вікторівна,  методист комунального закладу Сумської
обласної  ради  –  обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою  молоддю;  Олійник  Наталія  Вікторівна,  керівник  гуртка
комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр
позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю  Видавнича
продукція  —  настільна  гра  –  краєзнавче  лото  «Козацька  спадщина
Сумщини»;

Тематичний  розділ  “Інновації  у  формуванні  фахових  компетенцій
педагогів”:

7. Авторський  колектив:  Тихенко  Лариса  Володимирівна,  директор
комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр
позашкільної освіти та роботи з  талановитою молоддю; Бондар Любов
Миколаївна,  заступник  директора  комунального  закладу  Сумської
обласної  ради  –  обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою  молоддю;  Крекотіна  Тетяна  Миколаївна,  методист
комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
Видавнича  продукція  —  збірник  методичних  матеріалів  «Новації  в
позашкільній освіті»;

8. Авторський  колектив:  Герц  Іван  Іванович,  директор  Тернопільського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді;



Шум’як Наталія Романівна, керівник гуртків Тернопільського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Видавнича продукція — «Інтеграція кліматичних знань в освітній процес
закладів загальної середньої та  позашкільної освіти» (збірка конспектів
уроків,  занять  та  виховних  заходів  учасників  Циклу  тренінгів  з
кліматичної освіти «Клімат змінюється. Час діяти!»);

Тематичний  розділ  “Механізм  інтеграції  освіти  і  науки  у
позашкільному навчальному закладі”:

9. Авторський  колектив:  Герц  Іван  Іванович,  директор  Тернопільського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді;
Кухарська Тетяна Анатоліївна, заступник директора з навчальної роботи
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді
Видавнича  продукція  — збірник матеріалів  «Компетентнісний підхід  в
роботі  учнівських  аграрних  об’єднань  та  їх  роль  у  допрофесійній
орієнтації школярів»;

10.Авторський  колектив:  Бригадиренко  Віктор  Васильович,  кандидат
біологічних наук, доцент Дніпровського національного університету імені
О.  Гончара,  керівник  гуртка  КЗО  «Обласний  еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді»; Пахомов Олександр Євгенович, доктор
біологічних  наук,  професор  Дніпровського  національного  університету
імені О. Гончара
Видавнича продукція — навчально-методичний посібник “Робочий зошит
юного зоолога (біологічна індикація стану навколишнього середовища з
використанням безхребетних тварин: методи польових досліджень) серії
«Еколого-натуралістичний вісник Придніпров’я» (випуск 30)”;

11.Авторський  колектив:  Пономаренко  Олександр  Леонідович,  кандидат
біологічних  наук,  доцент,  старший  науковий  співробітник  природного
заповідника  «Дніпровсько-Орільський»;  Задорожна  Галина
Олександрівна,  кандидат  біологічних  наук,  доцент,  старший  науковий
співробітник природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»; Ганжа
Дмитро  Сергійович,  науковий  співробітник  природного  заповідника
«Дніпровсько-Орільський»
Видавнича продукція — навчально-методичний посібник «Робочий зошит
юного  ботаніка  та  еколога»  серії  «Еколого-натуралістичний  вісник
Придніпров’я» (випуск 31);

Тематичний розділ “Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія
інноваційної взаємодії”:

12.Авторський  колектив: Тихенко  Лариса  Володимирівна,  директор
комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр



позашкільної  освіти  та  роботи з  талановитою молоддю;  Бондар  Любов
Миколаївна,  заступник  директора  комунального  закладу  Сумської
обласної  ради  –  обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою  молоддю;  Крекотіна  Тетяна  Миколаївна,  методист
комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр
позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю;  Тернавська
Людмила  Володимирівна,  методист  комунального  закладу  Сумської
обласної  ради  –  обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю
Видавнича  продукція  —  збірник  «Позашкільна  освіта  Сумщини:
регіональний аспект».



Додаток 2
до наказу НЕНЦ
№ 19 від 21.02.2019 р.

Список переможців Всеукраїнської виставки
видавничої продукції з питань позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напряму
для нагородження дипломами НЕНЦ МОН України 
ІІ ступеня 

Тематичний  розділ  “Інновації  у  формуванні  фахових  компетенцій
педагогів”:

1. Соболь Тетяна Георгіївна, керівник гуртка-методист Центру позашкільної
освіти імені О. Разумкова Житомирської області
Видавнича продукція — «Інтегроване заняття гуртка як засіб активізації
компетентної діяльності вихованців закладів позашкільної освіти»;ґ

2. Рощенюк  Оксана  Анатоліївна,  керівник  гуртка-методист  Центру
позашкільної освіти імені О. Разумкова Житомирської області
Видавнича продукція — методична розробка «Шляхи реалізації змістових
наскрізних ліній на заняттях гуртка «Юні екологи-краєзнавці»;

3. Авторський  колектив:  Радчик  Людмила  Василівна,  учитель  біології
Рівненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  5  Рівненської
міської  ради;  Москалик  Роман  Андрійович,  учитель  біології  та  хімії
Рівненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  20  Рівненської
міської  ради;  Данилюк  Алла  Петрівна,  учитель  біології  Рівненського
природничо-математичного  ліцею  «Елітар»  Рівненської  міської  ради;
Куліш  Наталія  Василівна,  учитель  біології  Рівненської  спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  9  Рівненської  міської  ради;  Литвин  Оксана
Анатоліївна, учитель біології Рівненської української гімназії Рівненської
міської  ради;  Онофрійчук  Оксана  В’ячеславівна,  учитель  біології
Рівненської  гімназії  «Гармонія»  Рівненської  міської  ради;  Степанович
Аліна  Олексіївна,  учитель  біології  Рівненської  спеціалізованої  школи
І-ІІІ ступенів № 15 Рівненської міської ради
Видавнича продукція — навчально-методичний посібник «Застосування
методу проектів на уроках біології»;

4. Авторський колектив:  Куроченко Ірина Іванівна,  керівник  Екологічного
центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді;  Рискова Варвара
Георгіївна, методист Екологічного центру Рівненського міського Палацу
дітей та молоді
Видавнича продукція — екологічна гра «Рух до сталого розвитку»;

Тематичний розділ “Модернізація змісту позашкільної освіти”:



5. Гаврилюк  Тетяна Анатолівна, керівник  гуртка  Центру  позашкільної
освіти м. Коростеня Житомирської області
Видавнича  продукція  —  «Втілення  основних  принципів  неформальної
освіти на заняттях гуртків на шляху сталого розвитку в умовах роботи
комплексного позашкільного закладу»;

6. Гаврилюк Антоніна Іванівна, директор Комунального закладу «Дитячий
екологічний центр» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області
Видавнича  продукція  —  «Методичні  аспекти  створення  екологічного
музею»;

7. Пшибельський  Володимир  Володимирович,  заступник  директора
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
Видавнича  продукція  —  «Інформаційні  технології  у  гуртковій  роботі
(методичний збірник)»;

8. Авторський  колектив:  Батюх  Наталія  Григорівна,  Гевко  Галина
Ярославівна,  Сидій  Уляна  Ярославівна,  керівники  гуртків
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді
Видавнича  продукція  —  методичний  посібник:  збірник  сценаріїв
екологічного спрямування «Виховні заходи. Екологічне виховання»;

Тематичний  розділ  “Науково-популярні  видання  для  дітей  та
юнацтва”:

9. Заверюха  Вікторія  Валеріївна,  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді
Видавнича  продукція  —  «Календар  природозахисних,  екологічних,
соціальних дат, акцій та подій»;

10.Панчук Марина Петрівна, керівник гуртків  Вінницької обласної станції
юних натуралістів
Видавнича  продукція  —  робочий  зошит  гуртка  «Рослини  і  тварини  –
символи України»;

11.Карай  Ірина  Анатоліївна,  керівник  гуртків,  культорганізатор  районного
Центру дитячої та юнацької творчості Одеської області
Видавнича продукція — розмальовка для дітей молодшого шкільного віку
«Первоцвіти Червоної книги України»;

Тематичний  розділ  “Механізм  інтеграції  освіти  і  науки  у
позашкільному навчальному закладі”:

12.Авторський  колектив:  Боярчук  Іван  Павлович,  директор  Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Дніпровської  районної  ради»
Дніпропетровської  області;  Клесник  Іван  Іванович,  керівник  гуртка
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-



натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпровської районної ради»
Дніпропетровської області
Видавнича продукція — «Методичні рекомендації  для старшокласників
щодо  ефективної  організації  самостійної  дослідницької  еколого-
натуралістичної роботи»;

13.Авторський  колектив:  Педан  Юрій  Федорович,  директор  комунального
закладу  освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської  молоді»  Дніпропетровської  обласної  ради;  Григор’єв  Денис
Валентинович, завідувач відділу біології та екології комунального закладу
освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської
молоді» Дніпропетровської обласної ради
Видавнича  продукція  — плакат  «Природний  заповідник  «Дніпровсько-
Орільський»;

14.Колектив  авторів  за  загальною  редакцією  Тихенко  Лариси
Володимирівни, директора комунального закладу Сумської обласної ради
– обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
Видавнича  продукція  — методичний  посібник  «Організація  освітнього
процесу в закладах позашкільної освіти»;

Тематичний розділ “Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія
інноваційної взаємодії”:

15.Авторський  колектив:  Бобчук  Віра  Тимофіївна,  директор  Ковельської
станції юних натуралістів Волинської області; Майсак Наталія Сергіївна,
методист Ковельської станції юних натуралістів Волинської області
Видавнича  продукція  — «Адміністрація  ЗПО і  педагогічний  колектив:
співпрацюємо ефективно (методична розробка)»;

16.Авторський  колектив:  Пугачова  Ірина  Ярославівна,  завідувач  відділу
сільського  господарства  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  Гудзь  Яна  Романівна,
культорганізатор  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді;  Коваленко Раїса  Олексіївна,  керівник  гуртка
Кобеляцької  філії  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді;  Євсеєнко  Сергій  Володимирович,  керівник
гуртка  Кобеляцької  філії  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  Степаненко  Марина
Миколаївна,  керівник  гуртка  Шишацької  філії  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Видавнича  продукція  —  інформаційно-методичний  вісник  «Методична
скарбничка керівника гуртків»;

17.Авторський колектив: Лещенко Інна Вікторівна,  методист Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  Чайка
Тетяна  Василівна,  методист  Полтавського  обласного  еколого-



натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  Гудзь  Яна  Романівна,
культорганізатор  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді
Видавнича продукція — інформаційно-методичний вісник «Еколог» дарує
незабутні миті літа»;

18.Чайка  Тетяна  Василівна,  методист,  керівник  гуртка  Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Видавнича  продукція  —  збірник  сценаріїв  екологічного  напряму
«Ярмарок сценаріїв»;

Тематичний  розділ  “Реклама  досягнень  позашкільного  навчального
закладу”:

19.Авторський  колектив:  Барановська  Олена  Миколаївна,  Карповець
Михайло Владиславович, Маринич Ніна Іванівна, Лісовець Г. М., учителі
біології Березівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній
навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –  ДНЗ»  Рокитнівського  району
Рівненської області
Виданича продукція — «Екологічна стежка Березівського НВК»;

20.Тимошевська  Ірина  Юріївна,  керівник  студії  «Мистецтво  масмедіа»,
колективу  екологічної  просвіти  «ВІНКС»,  команди  КВК  «Драйв»
Ренійського Центру дитячої та юнацької творчості Одеської області
Видавнича продукція — фотокнига “Ecolife”.



Додаток 3
до наказу НЕНЦ
№ 19 від 21.02.2019 р.

Список переможців Всеукраїнської виставки
видавничої продукції з питань позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напряму
для нагородження дипломами НЕНЦ МОН України 
ІІІ ступеня 

Тематичний розділ “Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія
інноваційної взаємодії”:

1. Авторський колектив: Химчак Галина Тимофіївна, заступник директора з
навчально-методичної  роботи  комунального  закладу  «Кіровоградський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»;
Кротенко  Олена  Михайлівна,  методист  комунального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»
Видавнича  продукція  — збірка  з  досвіду  роботи  «Учнівські  лісництва
Кіровоградщини»;

2. Інденко  Тетяна  Вікторівна,  заступник  директора  з  навчально-виховної
роботи  комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради
Видавнича продукція — збірка «Методична скринька» (з досвіду еколого-
натуралістичної  творчості  вчителів  та  керівників  гуртків  Запорізької
області);

3. Авторський  колектив:  Брижак  Людмила  Михайлівна,  завідувач  відділу
біології  та  методичної  роботи  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  Журавель  Микола
Олексійович,  завідувач  Кобеляцької  філії  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Видавнича  продукція  —  інформаційно-методичний  вісник  «Роль
проектної  діяльності  як  засобу формування  екологічної  компетентності
вихованців»;

Тематичний  розділ  “Науково-популярні  видання  для  дітей  та
юнацтва”:

4. Ковальська  Марія  Остапівна,  керівник  гуртків  Позашкільного
комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області
Видавнича продукція — посібник «Народний календар»;



5. Беляєва  Ольга  Михайлівна,  керівник  гуртка  «Юні  кінологи»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області
Видавнича продукція — методичний посібник «Практичні рекомендації
до проведення занять з спортивних видів дресирувань»;

6. Авторський  колектив:  Ходачок  Олена  Володимирівна,  керівник  гуртків
Районного  позашкільного  закладу  «Донський  еколого-натуралістичний
центр»  Донецької  області;  Марощук  Наталя  Володимирівна,  керівник
гуртків  Районного  позашкільного  закладу  «Донський  еколого-
натуралістичний  центр»  Донецької  області;  Узун  Анна  Василівна,
керівник гуртків, практичний психолог Районного позашкільного закладу
«Донський еколого-натуралістичний центр» Донецької  області;  Жидких
Марина  Петрівна,  керівник гуртків  Районного  позашкільного  закладу
«Донський еколого-натуралістичний центр» Донецької області
Видавнича  продукція  —  збірка  виховних  заходів  до  календарних  свят
осіннього циклу «Осінній дивограй»;

7. Гайдаченко  Людмила  Павлівна,  заступник  директора  з  навчально-
виховної  роботи  комунального  закладу  «Cтанція  юних  натуралістів»
Рівненської обласної ради
Видавнича  продукція  —  «Реалізація  міжнародної  науково-освітньої
програми CLOBE в закладі позашкільної освіти»;

8. Жовтоножук Любов Яківна, методист Вінницької обласної станції юних
натуралістів
Видавнича продукція — «Довідник юного овочівника-дослідника»;

9. Авторський колектив: Агірова Надія Іллівна, Пахольчук Олена Сергіївна,
Приходько  Тетяна  Андріївна,  Решетніченко  Неля  Михайлівна,  Стасі
Дмитро  В’ячеславович,  Токмак  Інна  Ігорівна,  керівники  гуртків  КЗ
«Татарбунарський  районний  Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості
Татарбунарської районної ради Одеської області»
Видавнича продукція — брошура «Зелена хвиля»;

10.Ткаченко  Тетяна  Василівна,  завідуюча  методичним  відділом
комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради,
відповідальна  за  роботу  хіміко-біологічного  профілю  територіального
відділення МАН України
Видавнича  продукція  —  методичні  рекомендації  «Поради  юним
дослідникам (хіміко-біологічний профіль)»;

11.Гнибіда  Анна  Сергіївна,  методист  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного центру
Видавнича продукція — збірник тез V обласного конкурсу учнівської та
студентської молоді «Екологія та здоров’я»;



12.Захарченко  Олена  Валеріївна,  керівник  гуртків  Комунальної  установи
«Центр дитячої та юнацької творчості» м. Подільськ Одеської області
Видавнича  продукція  —  посібник  для  вихованців  гуртків  еколого-
натуралістичного  напряму,  учнів  початкової  школи  «Скарбничка
Лісовичка»;

13.Авторський колектив:  Паславська  Любов Михайлівна,  керівник  гуртків
позашкільного  комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької  творчості»  Бережанської  міської  ради Тернопільської  області;
Паславський  Іван  Антонович,  керівник  гуртків  позашкільного
комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області
Видавнича  продукція  —  навчальний  посібник  «Збережемо  енергію  –
збережемо планету»;

Тематичний розділ “Модернізація змісту позашкільної освіти”:
14.Ліваковська  Лариса  Михайлівна,  керівник  гуртків-методист  Вінницької

обласної станції юних натуралістів
Видавнича продукція — збірка розробок занять еколого-натуралістичного
напрямку на тему: «Особливості будови квіткових рослин»;

15.Брижак  Людмила Михайлівна,  завідувач відділу біології  та  методичної
роботи  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді
Видавнича  продукція  —  інформаційно-методичний  вісник  «Виховні
можливості сучасного закладу позашкільної освіти»;

16.Товкун  Ніна  Іванівна,  директор  Будинку  художньої  творчості  дітей,
юнацтва та молоді міста Переяслава-Хмельницького Київської області
Видавнича  продукція  —  науково-методичний  посібник  «Формування
екологічної  компетентності  дітей  –  завдання  сучасного  позашкільного
закладу»;

17.Гринь  Юлія  Вікторівна,  практичний  психолог  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного центру
Видавнича продукція — «Психологічні ігри та вправи для маленьких і
дорослих (методичний збірник)»;

18.Авторський  колектив:  Пахольчук  Олена  Сергіївна,  директор,  керівник
гуртка  КЗ  «Татарбунарський  районний  Будинок  дитячої  та  юнацької
творчості  Татарбунарської  районної  ради  Одеської  області»;
Решетніченко Неля Михайлівна, методист КЗ «Татарбунарський районний
Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості  Татарбунарської  районної  ради
Одеської  області»;  Приходько  Тетяна  Андріївна,  керівник  гуртків  КЗ
«Татарбунарський  районний  Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості
Татарбунарської районної ради Одеської області»



Видавнича продукція — тематично-презентаційний місячник родинного
виховання «Здоровий родинний мікроклімат і його вплив на формування
особистості дитини»;

19.Химчак Галина Тимофіївна, заступник директора з навчально-методичної
роботи комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»
Видавнича продукція — збірка з досвіду роботи «Екологічне виховання
особистості в умовах закладу позашкільної освіти»;

Тематичний  розділ  “Інновації  у  формуванні  фахових  компетенцій
педагогів”:

20.Авторський колектив:  Куроченко Ірина Іванівна,  керівник  Екологічного
центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді;  Рискова Варвара
Георгіївна, методист Екологічного центру Рівненського міського Палацу
дітей та молоді
Видавнича  продукція  —  «Парні  картки:  птахи  Рівненської  області»,
«Парні  картки:  звірі  Рівненської  області»,  «Парні  картки:  метелики
Рівненської області»;

21.Розман  Мар’яна  Степанівна,  керівник  гуртків  Тячівського  районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області
Видавнича продукція — «Методика проведення природничих екскурсій в
процесі гурткової роботи еколого-натуралістичного спрямування»;

22.Декет Ольга Дмитрівна, керівник гуртків Тячівського районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області
Видавнича  продукція  —  «Формування  екологічної  освіти  в  гуртках
еколого-натуралістичного напряму на основі знань з квітникарства»;

23.Волощук Мирослава Михайлівна, керівник гуртків Хустського районного
еколого-туристичного центру Закарпатської області
Видавнича  продукція  —  презентація  «Проектна  діяльність  як  засіб
формування  активної  життєвої  позиції  учнів  на  заняттях  гуртка  «Юні
екологи»;

24.Дітуна Катерина Сергіївна, керівник гуртка Центру позашкільної освіти 
м. Коростеня Житомирської області
Видавнича продукція  — «Інновації  у  формуванні  сучасного освітнього
простору комплексного позашкільного закладу»;

25.Музиченко Діна Миколаївна, методист Центру позашкільної освіти імені 
О. Разумкова Житомирської області
Видавнича  продукція  —  «Естетичне  виховання  засобами  позашкільної
освіти  (методичний  посібник  для  керівників  гуртків  художньо-
естетичного напрямку)»;

26.Авторський  колектив:  Стеблина  Ольга  Олександрівна,  учитель
комунального  закладу  «Долинська  загальноосвітня  школа  №  2



І-ІІІ  ступенів  імені  А.С.  Макаренка  Долинської  районної  ради»
Кіровоградської  області;  Федоров  Вадим  Миколайович,  учитель
Добронадіївської  школи  І-ІІІ  ступенів  Олександрійського  району
Кіровоградської області
Видавнича  продукція  —  збірка  з  досвіду  роботи  «Проект  організації
геологічної пам’ятки природи урочище «Червоний камінь»;

Тематичний  розділ  “Механізм  інтеграції  освіти  і  науки  у
позашкільному навчальному закладі”:

27.Сподарик  Світлана  Олександрівна,  завідувач інструктивно-методичного
відділу Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
Видавнича  продукція  —  «Екологія  –  ХХІ  століття.  Проблеми  та
перспективи  (збірник  тез  доповідей  обласної  науково-практичної
конференції 15 березня 2018 року)»;

Тематичний  розділ  “Реклама  досягнень  позашкільного  навчального
закладу”:

28.Мокляк Аліна Олексіївна, завідувач відділу екології та охорони природи
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді
Видавнича  продукція  —  настільний  календар  на  2019  рік  «Обласна
фотоолімпіада «Пізнай свій рідний край!»;

29.Авторський колектив: Ткаченко Тетяна Василівна, завідуюча методичним
відділом  комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради;
Жабицька  Анжела  Геннадіївна,  завідуюча  організаційно-масовим
відділом  комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради
Видавнича продукція — «Методичні рекомендації  по створенню музеїв
Хліба  і  куточків  бережливого ставлення до нього в  закладах загальної
середньої та позашкільної освіти»;

30.Волошин  Рената  Юріївна,  керівник  гуртків  Хустського  районного
еколого-туристичного центру учнівської молоді Закарпатської області
Видавнича  продукція  —  «Екологічне  виховання  учнів  молодшого
шкільного віку».


